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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 

ATA n° 1/2022
 

 
 
Ata da 1ª Reunião do Comitê de Governança de Proteção de
Dados Pessoais do Conselho Nacional do Ministério Público,
realizada em 21/6/2022.
 

 
Às 14horas e 3 minutos do dia 21 de junho de 2022, reuniu-se o Comitê de Governança de
Proteção de Dados Pessoais do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui constituído
pela Presidente do CGPDAP Ana Paula Machado Franklin, pelo Subsecretário Rafael Meira
Luz, pelo Representante da CN Renee do Ó Souza, pelo Representante da Ouvidoria Nailton
Silva Costa Mafra, pelo Representante da SA Mateus Willig Araújo, pelo Representante da
STI Paulo Célio Soares da Silva Júnior, pelo Representante da SGP Lélio Siroli Ribeiro e pela
Representante da SGE Soraia Ofugi Rodrigues, no CNMP, localizado no Setor de
Administração Federal Sul, Quadra 2, Lote 3, Edf. Adail Belmonte, Brasília-DF, para
deliberações acerca da matriz de achados da Auditoria Interna do PROCESSO n°
19.00.1410.0002691/2022-06. Foram discutidos os pontos a seguir:

Informações:

Achado 1 – Ausência de dispositivos que abordem a temática da LGPD no âmbito das Políticas e
Planos de Gestão de Riscos e segurança institucional.

De fato, verifica-se a necessidade de atualização das mencionadas Portarias,
a fim de conformá-las aos dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi
promulgada após a publicação dos normativos internos.

 
Este Comitê ratifica este ponto da Auditoria, e tomará providências a fim de

provocar a alteração dos referidos normativos.

Achado 2 – Necessidade de retomada das ações de regulamentação e implementação da LGPD no
âmbito do CNMP.

Efetivamente, verifica-se a necessidade de retomada das ações de
implementação da LGPD no CNMP, o que restou prejudicada em razão da mudança do
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais sem a existência de um apoio técnico
dedicado a transmitir os trabalhos desenvolvidos, e garantir a continuidade das ações. Além
disso, houve a necessidade de especialização no tema por parte da DPO nomeada, e a ausência
de Comitê CGPDAP devidamente constituído, o que gerou um atraso na continuação dos
trabalhos.

Achado 3 - Ausência de normativo que oriente e padronize o processo de compartilhamento de dados
pessoais no exercício das atribuições do CNMP

Com efeito, deverá ser desenvolvido um padrão para o compartilhamento de
dados pessoais contemplando as normas previstas na LGPD de forma expressa, de forma a
garantir a segurança do compartilhamento desses dados, estabelecer a duração do tratamento,
medidas preventivas, transparência e direitos dos titulares.
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Tais necessidades serão objeto de discussão por parte deste Comitê a fim de

estabelecer normativo que contemple os dados tratados no âmbito interno e a confecção de
minuta padrão para os acordos de cooperação técnica, convênios e contratos.

Achado 4 - Terminologia utilizada não compatível com a Portaria CNMP-PRESI n/ 180/2020

Este Comitê adere à sugestão da Auditoria, a fim de que sejam retificados os
Termos de Uso e Política de Privacidade, a fim de que passe a constar o termo “Aviso de
Privacidade”, em lugar de Política de Privacidade. Tal providência será adotada no âmbito
deste Comitê, a fim de observar a conformidade com a Política de Privacidade.

Achado 5 – Ausência do Termo de Uso e Aviso de Privacidade no Portal do CNMP

Este Comitê diligenciou mediante o acesso ao portal do CNMP e verificou a
existência de termo de uso e aviso de privacidade e cookies.

Achado 6 – Necessidade de revisão dos fluxos de garantia de direitos do titular de dados.

Este Comitê solicita maiores esclarecimentos acerca da exclusão da figura
do controlador dos fluxos estabelecidos para o atendimento dos direitos do titular. Houve
discussão acerca do momento em que tal exclusão deveria ocorrer, no entendimento da
auditoria interna, o que impossibilitou a formação de um entendimento conjunto.

Achado 7 – Necessidade de elaboração de fluxos para garantir direitos do titular de dados

Este Comitê analisará os fluxos existentes, a fim de estabelecer, de forma
individualizada, as diversas formas de requerimentos relacionados aos pedidos de acesso à
informação, confirmação da existência de tratamento, anonimização e bloqueio de dados,
revogação de consentimento e informação sobre o compartilhamento de dados.

Achado 8 – Não aderência do Processo de resposta de violação de dados ao fluxo estabelecido.

Efetivamente houve uma incoerência entre o Plano de Resposta de violação
de dados e o procedimento adotado no caso em análise.

 
Este Comitê irá adotar as medidas necessárias para implantar uma cultura de

proteção de dados mais sólida e clara internamente, em conjunto com a SECOM.

Achado 9 – Necessidade de atualização do inventário das bases de dados do CNMP

Tendo em vista o lapso temporal decorrido, este Comitê irá adotar as
medidas necessárias para a realização do inventário, com a definição dos critérios e
mecanismos para a elaboração do inventário atualizado.

Achado 10 – Descontinuidade das ações de educação e comunicação direcionadas à cultura da
proteção de dados

Este Comitê, recém formado, confirma o achado, e, a partir da confirmação
da ausência de ações destinadas à educação e divulgação da cultura de proteção de dados,
incluirá em seu plano de trabalho, as medidas a serem adotadas neste aspecto.

 
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Machado Franklin,
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, em 21/06/2022, às 16:21,
conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e
Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Ofugi Rodrigues, Secretária de
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Gestão Estratégica, em 21/06/2022, às 16:30, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Mateus Willig Araujo, Secretário de
Administração, em 21/06/2022, às 16:33, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lélio Siroli Ribeiro, Secretário de Gestão
de Pessoas, em 21/06/2022, às 16:48, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nailton Silva Costa Mafra, Coordenador
da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, em 21/06/2022, às 17:14, conforme §
3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria
CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Meira Luz, Secretário-Geral
Adjunto do CNMP, em 21/06/2022, às 17:55, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Célio Soares Da Silva Júnior,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/06/2022, às 11:13, conforme § 3º do
art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-
PRESI Nº 77, DE 8 DE AGOSTO DE 2017.

Documento assinado eletronicamente por Renee Do O Souza, Membro Auxiliar da
Corregedoria Nacional, em 22/06/2022, às 18:15, conforme § 3º do art. 4º do Decreto
nº 10.543, de 13 DE NOVEMBRO DE 2020, e Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8
DE AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0643534 e o código CRC 3F744B04.


